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ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. Hennipman-v Zalingen, 

Dorpsstraat 32c en naar dhr. N. Bijl, Emmahof 7. Het zou fijn zijn als een ge-

meentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt  zich na afloop van  de dienst 

melden bij de koster. 

 

Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit 

ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 

 

Collecten:   

1e collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten t.b.v. de 

ouderen middagen 

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de activiteiten die de Taak-

groep Vorming & Toerusting samen met leden van de Catharina – parochie 

organiseert. 

KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de gemeente: 

- Mevr. Simons-van Gelder, Vermeulenhof 27, is weer thuis uit het verpleeg-

huis. 

- Dhr. H. Schots, Vermeulenhof 5 is opgenomen in het Diakonessenziekenhuis 

te Zeist, Prof. Lorentzlaan 76, 3707 HL Zeist 

- Mw. Gerry Pelgrum-Pardijs is opgenomen in het Diakonessenhuis Utrecht, 

Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht. 

 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar:  

Volgende week vindt in de morgendienst de gedachtenis van de overledenen 

van het afgelopen kerkelijk jaar plaats. 

 

 

 

 

 

 

10.00 uur  

Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst            : Berthe Strengers 

Diaken              : Gerrit Jan Busser 

Organist              : Sander Booij 

Lector              : Sierd Smit 

Koster              : Ab van den Pol 

Zingen    : Psalm 9:1,4,5 

     : NL 367b 

     : NL 117d (schoollied) (2x) 

1e Schriftlezing   : 2Koningen 4:38-44 

     : NL 390 

2e Schriftlezing   : Lukas 20:27-38 

Acclamatie    : NL 339a 

     : NL 747:1,2,7 

     : NL 763 

 

 

 

 

18.30 uur  GEEN DIENST 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  24 november 2013 Laatste zondag kerkelijkjaar. 

10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks 

Collecte:  

 

18.30 uur Jongerendienst 
 "Young Messiah" door band 4Tune 

 

  

 

             17 november 2013 

      Vijfentwintigste zondag na Trinitatis 

                   

Ramp Filippijnen.  

Het diaconaat geeft aandacht aan de ramp op de Filippijnen door de eerste collecte volle-

dig te doneren aan  de getroffenen aldaar.. 

Om er verzekerd van te zijn dat het geld op de juiste plaats terecht komt en elke Euro voor 

de broodnodige ondersteuning ook 100% als Euro besteed kan worden zal het juiste fonds 

of organisatie hiervoor nog worden bepaald. TER STIMULATIE: Mocht deze collecte 

meer opleveren dan de gebruikelijke  doorsnee opbrengst dan VERDUBBELD het diaco-

naat de opbrengst.  

Deze kans kunnen we niet voorbij laten gaan, dus geef daarom met volle hand en overga-

ve. Al vast hartelijk dank, 



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  ‘t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

 

JOP Basics 

Vandaag starten we met een nieuw seizoen van JOP Basics, basiscatechese voor kinderen uit 

groep 7 en 8 van de basisschool. JOP Basics wordt gegeven op elke 3e zondag van de maand 

tot en met mei 2014 tijdens de kerkdienst en op de 1e dinsdag van de maand van 15.45 tot 

16.45 uur.  

De kinderen van groep 7 en 8 die mee willen doen aan de basiscatechese kunnen na bemoedi-

ging en groet de kerkzaal uit naar de soos. Ds. Dick Steenks en leiding van de kinderneven-

dienst leiden deze eerste JOP Basics.  

De kinderen uit groep 7 en 8 die niet willen mee doen met JOP Basics kunnen naar de kinder-

nevendienst en sluiten aan bij groep 4,5 en 6.  

Voor meer informatie kun je terecht bij ds. Dick Steenks. Zie ook de informatie op 

www.pkndevoorhof.nl  
 

 

Filosofisch café: 
Op donderdagavond 21 november wordt door de taakgroep Vorming & Toerusting voor de 

4de keer weer een “filosofisch café” gehouden. Deze keer komt Bert Keizer, arts, filosoof en 

ook Trouw columnist spreken over “levenseinde”.  Net zo als de vorige keren zullen we na de 

voordracht, onder leiding van discussieleider Edward Arnold, met elkaar proberen het onder-

werp nog verder uit te diepen. Het levenseinde is iets wat de laatste tijd via de media met re-

gelmaat op ons afkomt, waar we allemaal mee te maken krijgen en waar we zonder twijfel 

ook wel ideeën of gedachten over hebben. Als verpleeghuisarts met een jaren lange ervaring 

kan Bert Keizer als geen ander daar zinvolle dingen over zeggen. De kerk wil op deze manier 

proberen geluiden van buiten en van binnen de kerk te laten horen. 

Donderdagavond 21 november 20.00 uur in de Soos toegang: € 5,00 

vanaf 19.45 uur is er koffie  

Na afloop kan er nog nagepraat worden met een glas wijn, een biertje of een sapje.  

 

 

Alleenstaanden/gaanden 

Na de ochtenddienst van zondag 24 - 11 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze ge-

meente de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken in de soos van ons 

kerkgebouw. Even samen zijn en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het voor uzelf 

gemakkelijk en ga er gewoon heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.   

 

Ramp Filippijnen. Het diaconaat geeft aandacht aan de ramp op de Filippijnen door de eer-

ste collecte volledig te doneren aan  de getroffenen aldaar.. 

Om er verzekerd van te zijn dat het geld op de juiste plaats terecht komt en elke Euro voor de 

broodnodige ondersteuning ook 100% als Euro besteed kan worden zal het juiste fonds of 

organisatie hiervoor nog worden bepaald. TER STIMULATIE: Mocht deze collecte meer 

opleveren dan de gebruikelijke  doorsnee opbrengst dan VERDUBBELD het diaconaat  

de opbrengst. Deze kans kunnen we niet voorbij laten gaan, dus geef daarom met volle hand 

en overgave. Al vast hartelijk dank, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUNG MESSIAH IN DE VOORHOF IN WOU-

DENBERG 

 

 

 

Aanstaande zondag 24 november zal, in De Voor-

hof, om 18.30 uur de Young Messiah van Tom 

Parker worden uitgevoerd door de band 4Tune. De 

Young Messiah is een moderne vertaling van de 

Messiah van G.F. Händel, een oratorium uit 1741 

dat vertelt over de komst van Jezus naar deze we-

reld. 

4Tune kiest voor een intieme akoestische versie 

van dit meesterwerk uitgevoerd door 2 zangeres-

sen,  pianist, fluitiste, bassist, en een drummer. 

 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek: 

Wij zijn op zoek naar mensen die ons wijkteam willen versterken.. 

Wat doet een wijkteamlid? 

Bij geboorte,ziekte,jubilea,of als iemand een bijzondere leeftijd bereikt brengt hij/zij een 

kleine attentie. Nieuw ingekomenen worden verwelkomd met een bloemetje.  

Mensen zijn meestal blij als je komt…….en wij ook! 

Aanmelden kan bij:ds. Dick,Steenks, ds.Pieter Koekkoek, Leny de Koeyer, Berthe Stren-

gers. 

Kerkbalans digitaal: 

Doe mee en help ons besparen op arbeid en drukwerk !! 

Voor meer informatie zie pag. 23 van de schakel en het artikel op de site. 

    


